Informācija medijiem

01.03.2018.

A/S „Latvijas Valsts meži” konkursa kārtībā sadalīja 305 618.04 eiro
59 nevalstiskajām organizācijām Latvijā

Piešķirtais
Organizācijas nosaukums
finansējums, EUR
17 organizācijas no Vidzemes īstenos projektus 77 993.42 eiro apmērā
Biedrība ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem un jauniešiem "Vecāki kopā"

5818.80

Projekta mērķis ir sniegt īslaicīgas pieskatīšanas pakalpojumu bērniem un jauniešiem ar smagiem un vidēji smagiem
garīgās attīstības atpalicību (t.sk. autismu), bezmaksas rehabilitācijas un attīstošās nodarbības.

Lielvārdes pensionāru biedrība

1712.50

Projekta mērķis ir veicināt vietējo senioru teātri "Paši", projektā amatieru teātris dosies 3 viesizrāžu izbraucienos ar 40
senioriem.

Biedrība "Azote"

4009.33

Projektā tiks organizēta apmācību programma audžuvecākiem “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs”,
atbalstu saņems 24 Latvijas adoptētāju un aizbildņu ģimenes (42 bērni un 38 pieaugušie).

Biedrība "Pāvulēni"

3670.00

Projektā tiks organizētas lauku jauniešu ārsta apmeklējumi, vasaras skoliņa un radošās aktivitātes.

Biedrība Ģimenes Šūpulis

1260.90

Projekta ietvaros krīzes centrā Patvēruma māja esošās bez patvēruma un drošības palikušās topošās vai esošās mātes
saņems karjeras konsultācijas, psihologa konsultācijas, mazuļu pieskatīšanu, kamēr pašas mācīsies.

Biedrība "Ģimenes centrs Mūsu nākotne"

2442.58

Projekta ietvaros tiks veikts remonts biedrības telpās, kurās darbojas zupas virtuve. Telpās biedrība rīko bezmaksas
pasākumus daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, grūtības nonākušās ģimenēm ar bērniem.

Alūksnes novada bērnu, jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrība "Saulstariņi"

2100.00

Projekts paredz apgūt praktiskas prasmes un zināšanas par fizisko, digitālo un sociālo drošību dažādās dzīves situācijās
(uz ielas, dabā, pie datora, kā arī attiecībās ar citiem cilvēkiem) 30 Alūksnes un Apes novada jauniešiem un
pieaugušajiem ar garīgiem un fiziskiem veselības traucējumiem vecumā no 15- 45 gadiem.

Sev, Tev un ģimenei

7000.00

Projekts paredz sniegt PEPmammu vai dūlu konsultācijas Vidzemes slimnīcā sociāli mazaizsargātām māmiņām un
jaunajām ģimenēm.

Biedrība Labāka Rītdiena

3200.00

Projekts paredz īstenot septiņu dienu nometni augsta riska grupas ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem. Nometne
paredzēta kā īstermiņa programma, lai apzinātu problēmu ģimenē, un, turpmāk piesaistot sociālo dienestu
speciālistus, varētu sekmīgāk risināt problēmas - atkarības, vardarbība, u.c.

Biedrība Saulains rīts

4998.27

Projekta ietvaros paredzētas- 5 teorētiskas un 5 praktiskas nodarbības bērnu emocionālajā audzināšanā, pusaudžu
audzināšanā, ģimenes tradīciju ieviešanā un izkopšanā ģimenē, veselīga dzīvesveida izpratnē, psihoterapeita seminārs
vecākiem, 24 ārstnieciskās vingrošanas nodarbības. 7 dienu nometne "Rokas darba nebijās" radīs interesi par lauku
darbiem.

Nodibinājums "Fonds "Iespēju tilts""

2525.00

Projektā tiks īstenota vasaras skoliņa rūpju bērniem, atzīmēta Jēkaba diena, dodot iespēju novada rūpju bērnu
ģimenēm socializēties.

Biedrība Ķoņu kalna dzīves skola

3500.00

Projekts "Ideju māja" ilgs 9 mēnešus, projekta laikā 8 reizes tiks īstenotas vakarēšanas nodarbības, divas sadarbības
nodarbības radīs kopības sajūtu, kā arī 4 izbraukuma nodarbībās veicinās jaunu prasmju apgūšanu senioriem.

Biedrība "Mēs saviem bērniem"

20 000.00

Projektā tiks īstenotas dziedinošās un ārstnieciskās terapijas Vidzemes reģiona bērniem un pieaugušajiem un viņu
vecākiem. Tiks īstenota mūzikas terapija, montesori nodarbības, kanisterapija, ergoterapeita konsultācijas un
nodarbības, kā arī logopēda konsultācijas bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām.

Nodibinājums "Centrs Valdardze"

5992.04

Projekta ietvaros tiks īstenotas centra “Valdardze” darbinieku apmācības profesionālās kompetences paaugstināšanai
darbā ar atkarīgajiem un līdzatkarīgajiem vardarbībā cietušiem jauniešiem, bērniem ar destruktīvu uzvedību. Projektā
tiks īstenota arī piedzīvojumu izglītības metodes pilotēšana.

Biedrība "Cerību spārni"

5774.00

Projekta aktivitātes vērstas uz pieaugušo cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesību un interešu aizstāvību, jaunu darba
prasmju attīstīšanu, iespēju izmantot darba spējas. Projekta ietvaros tiks iegādāts inventārs mašīnadīšanas
nodarbībām, notiks mašīnadīšanas un keramikas nodarbības, izglītojošas atbalsta grupas nodarbības. Projektā atbalstu
saņems 40 dalībnieki.

Gulbenes novada invalīdu biedrība

1990.00

Projektā tiks īstenotas praktiskās meistarklases un galda spēļu turnīrs - Gulbenes novada, kā arī Balvu, Alūksnes,
Madonas novados dzīvojošajām personām ar īpašām vajadzībām.

'Mazsalacas draugi'' biedrība

2000.00

Projektā tiks īstenotas sabiedrības, ģimeņu izglītības nodarbības Mazsalacā, kā Ģimenes psihoterapeites lekcijas,
individuālās konsultācijas, Mākslas terapijas nodarbības, grūtību un problēmu nonākušām ģimenēm.

16 organizācijas no visas Latvijas īstenos projektus 103 810.15 eiro apmērā
Latvijas Neredzīgo biedrība (LNB)

11 173.00

Projekta ietvaros 6 LNB teritoriālajās organizācijās- Rēzeknē, Daugavpilī, Jūrmalā, Cēsīs, Balvos un Rīgā. Piecu mēnešu
garumā tiks organizētas izglītojošas, praktiskas, izklaidējošas un piederību stiprinošas nodarbības, kas veicinās un
attīstīs jaunu prasmju apguvi biedrības biedriem. Kopā projektā tiks iesaistīti 90 dalībnieki, no kuriem lielākā daļa
dalībnieku būs no lauku rajoniem.

Attīstības fonds "Celies"

5310.00

10 mēnešu laikā 10 reizes tiks nodrošināti četru nodarbību cikli Latvijas cietumos un resocializācijas centros visā
Latvijas teritorijā. Tiek plānots apmācīt ne mazāk kā 120 personas no nelabvēlīgas sociālas vides. Apmācību
programma ir turpinājums pagājušajā gadā aizsāktam projektam ar mērķi sniegt cilvēkiem iztrūkstošās
pamatzināšanas par uzņēmējdarbību Latvijā, lietišķo etiķeti, darba attiecībām, darba sludinājumiem utt.

Pulmonālās hipertensijas biedrība

9493.40

Projekts risinās problēmas, ar ko saskaras pacienti (kuri sirgst ar dzīvībai bīstamu, retu sirds-plaušu slimību) un viņu
ģimenes: veicinās zināšanas par savu slimību un tās nestajām sekām, zināšanas par skābekļa terapiju, attīstīs prasmes
lietot pareizi skābekļa aparātus, uzlabos cilvēku ar PAH sirds un plaušu veselību, attīstīs prasmi monitorēt savu
veselības stāvokli; sniegs asistenta atbalstu senioriem, vientuļiem cilvēkiem, māmiņām ar bērniem - ģimenēm, kurās
kāds slimo ar šo slimību.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija

5146.73

Īstenojot projekta aktivitātes, tiks aprobēta un ieviesta tieši aizbildņiem pielāgota mācību un atbalsta programma, kas
nākotnē tiks izmantota >3600 aizbildņu (un netieši >4500 bērnu) atbalstam Latvijā.

Biedrība DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS

3706.00

Projekta ietvaros tiks rīkots seminārs/nometne ģimenēm ar bērniem, kur ģimenē kāds ir inficēts ar HIV. Nometnes
laikā dalībnieki dalīsies savā pieredzē par to, kā viņi ikdienā sadzīvo ar infekciju, kādas ir viņu problēmas, risinājumi.
Laikā, kad nenotiks nodarbības, tiks sniegtas individuālas konsultācijas- psihologa, sociālā darbinieka, līdzīgs- līdzīgam
par dažādiem jautājumiem pēc dalībnieku vajadzībām

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība

8616.00

Projekta ietvaros norisināsies aktivitātes biedrības Cēsu, Jēkabpils, Jelgavas, Liepājas reģionālajās nodaļās un Rīgā. Tiks
īstenotas izglītojošas lekcijas par veselību, vadīta atbalsta grupa autoimuno diagnožu pacientiem, organizētas pacientu
skolas nodarbības Rīgā, Liepājā, Jelgavā un Jēkabpilī. Plānoti izglītojoši un veselību veicinoši izbraukumi biedrības
biedriem un īpaši tiem, kas visbiežāk netiek līdzi ikdienas ekskursantiem.

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO

8800.00

Projekts paredz izveidot un izdot drukātu avīzi cilvēkiem ar invaliditāti - turpināt nodrošināt organizācijas sagatavotās
informācijas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Paralēli SUSTENTO mājas lapā www.sustento.lv tiks ievietota
elektroniskā avīzes versija.

Atbalsta grupa inficētajiem HIV un AIDS slimniekiem (Biedrība 'AGIHAS')

4225.00

Projekta mērķis - sniegt psihoemocionālu atbalstu HIV+ pacientiem, nodrošinot HIV pacientu psihoemocionālo
rehabilitāciju draudzīgā vidē, kas mazinātu nomāktību un pašizolācijas tieksmes infekcijas skartajiem.

Latvijas Olimpiešu sociālais fonds

10 110.00

Projekta ietvaros notiks aktīvas atpūtas nodarbības kempingā. Profesionāli mediķi vadīs seminārus veselības
uzlabošanas jomā. Dalībnieki saņems arī rehabilitāciju - fizioterapeitu pakalpojumus un radošās nodarbības.

LATVIJAS BĒRNU BĀREŅU FONDS

2700.00

Projektā tiks iegādāts mobilais invalīdu ratiņu pacēlāj, sniedzot iespēu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
piedalīties mūzikas terapijas, vokālās mākslas un mūzikas instrumentu spēles nodarbībās Rīgā un arī apmeklēt mūzikas
terapijas nodarbības daudzās Latvijas speciālajās internātskolās.

Biedrība "Mentor Latvia"

2494.02

50 jauniešiem no ārpusģimenes aprūpes iestādēm un sociāli mazaizsargātām ģimenēm no Rīgas, Jūrmalas, Jelgavas un
Tukuma novada, tiks sniegta iespēja piedalīties 1 gadu ilgā sociālā mentoringa programmā, kas palīdzēs viņiem labāk
sagatavoties patstāvīgajai dzīvei un veiksmīgāk integrēties sabiedrībā.

Biedrība "Centrs MARTA"

10 000.00

Projekta ieviešanas laikā ir paredzēts sniegt konsultācijas vardarbībā cietušām 50 klientēm.

Latvijas Audžuģimeņu biedrība

5245.00

Projekta ietvaros tiks organizētas radošās nodarbības bērniem un nometne, kuras laikā tiks nodrošināta iespēja iegūt
jaunas radošās prasmes, kā arī savstarpēji komunicēt un atbalstīt vienam otru, sekmējot bērnu pašvērtējuma
paaugstināšanos.

Sergejs Jēgera labdarības fonds

3200.00

Projekts nodrošinās daudzveidīgas bezmaksas iespējas bērniem un jauniešiem (tajā skaitā bērniem, kas nāk no
maznodrošinātām ģimenēm, bērniem no daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm) attīstīt radošās spējas un prasmes
mūzikā, tēlotājmākslā, dejotprasmē, nodarboties ar veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu veicinošām aktivitātēm,
nodrošinot radošo un garīgo spēju izkopšanu un pilnvērtīgu attīstību, kā arī veidojot izpratni par aktīvu, radošu,
veselīgu dzīvesveidu.

Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija "Sadzirdi.lv"

3000.00

Projekta ietvaros tiks rīkots talantu konkurss vājdzirdīgām personām, lai tās nepiespiestā gaisotnē parādītu savus
talantus, tādējādi veicinot šo prasmju attīstību un uzlabošanu.

BEZVESTS.LV

10 591.00

Projekts paredz uzlabot bezvēsts pazudušo personu meklēšanu. Projekta ietvaros plānots iegādāties oktokopteri.
Oktokopters palielina iespēju atrast dzīvu cilvēku, kā arī paātrina meklēšanas gaitu, īpaši tas attiecas uz sarežģītiem
apvidiem.

10 organizācijas no Kurzemes īstenos projektus 38 418.19 eiro apmērā
Saldus pilsētas pensionāru biedrība

1533.70

Projekta ietvaros tiks iegādātas kokskaidu granulas, lai nodrošinātu apkuri Saldus pilsētas pensionāru biedrības telpām
divām sezonām. Samazinās CO 2 gāžu izmešu daudzumu, fiziski atvieglos kurināmā sagādi un atvieglos kurinātāja
darbu.

Nodibinājums "Liepājas reģionālās slimnīcas atbalsta fonds"

2750.00

Projekts paredz pārveidot Paliatīvās aprūpes kabinetu par Paliatīvās aprūpes dienestu ar iespēju sniegt palīdzību
pacientu mājās visā Kurzemē, apvienojot bērnu un pieaugušo paliatīvo aprūpi. Lai nodrošinātu kabineta pārveidi
dienestā, ir nepieciešams nodrošināt papildu izglītību mājas aprūpes jautājumos tiem cilvēkiem, kas to veiks, lai varētu
turpmāk mājas apstākļos nodrošināt kvalitatīvu palīdzību paliatīviem pacientiem.

Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centrs

525.00

Projekta ietvaros tiek paredzēts brauciens uz Alūksni, pie Alūksnes invalīdu biedrības biedriem. Dodoties pieredzes
apmaiņas braucienos tiek gūtas pozitīvas emocijas, satikti jauni draugi, idejas savam darbam, labāk iepazīta Latvija.

Liepājas Neredzīgo biedrība

9936.78

Liepājas Neredzīgo biedrība īstenos dārza darbu un keramikas nodarbības, lai veicinātu cilvēku ar funkcionāliem
traucējumiem socializēšanos un jaunu prasmju apgūšanu.

Biedrība " Mēs par bērniem"

2580.00

Projekta ietvaros tiks īstenotas individuālās silto smilšu nodarbības un DVE grupu nodarbības Kandavas un Kandavas
novada bērniem ar īpašām vajadzībām.

Nodibinājums "Talsu novada fonds"

2316.00

Projekts paredz dažādas aktivitātes, lai jaunieši ar ierobežotām vajadzībām, kuru personiskajai pilnveidei traucē

sociālie, ekonomiskie, izglītības un ģeogrāfiskie šķēršļi, iegūtu jaunas prasmes un no palīdzības saņēmējiem kļūtu par
devējiem un labdarības tradīciju stiprinātājiem Talsu novadā.

Invalīdu biedrība "Cerība"

2706.00

Aizputes novadā, tāpat kā visā Latvijā, cilvēkiem ar kustību traucējumiem un personām ar garīga rakstura
traucējumiem ir ļoti grūti atrast savām spējām atbilstošu darbu. Grūtības rada zemais izglītības līmenis un niecīgās
amata prasmes. Projekts paredz iegādāties nepieciešamo inventāru un, piesaistot pasniedzējus, apmācīt cilvēkus ar
visa veida invaliditāti, tādējādi mazinātu šo cilvēku atstumtību un rosinātu viņus iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs,
nodrošinot pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu.

Nodibinājums ''Zantes ģimenes atbalsta centrs''

4450.71

Projekta laikā tiek plānotas kanisterapijas nodarbības vardarbībā cietušiem bērniem, kuri saņem sociālpsiholoģosko
rehabilitāciju nodibinājumā ''Zantes ģimenes atbalsta centrs''.

KRĪZES CENTRS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM PASPĀRNE

3420.00

Projekts paredz sniegt atbalstu vardarbībā cietušo rehabilitācijai, nodrošinot dažādas aktivitātes – kanisterapiju,
reitterapiju, deju un kustību terapiju.

CIMDIŅŠ ATBALSTA CENTRS ĢIM.UN BĒRNIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

8200.00

Projekts paredz 10 mēnešus nodrošināt regulāras fizioterapijas, mūzikas terapijas nodarbības un ikdienas transportu
bērnu un jauniešu nogādāšanai uz/no atbalsta centra nodarbībām. Ventspils pilsētā un novadā centrs ir vienīgā
sabiedriskā organizācija, kura nodrošina regulāru sociālo un medicīnisko rehabilitāciju šiem bērniem un jauniešiem
dzīves vietā.

7 organizācijas no Rīgas īstenos projektus 38 008.73 eiro apmērā
NEDZIRDĪGO INVALĪDU ATBALSTA FONDS "KLUSUMS"

750.00

Projekts sniegs ieguldījumu LNS nedzirdīgo pašdarbības festivāla norisē, nogādājot LNS dalībniekus uz pasākuma
norises vietu Valmierā, kā arī caur pieredzes apmaiņas vizīti veicinās sadarbību ar Pērnavas Nedzirdīgo senioru
organizāciju.

Biedriba "Gaismas stars"

1411.20

Projekts “Keramikas meistarnīca” paredz aktivitātes, kas ietver dienas centra keramikas nodarbību telpas
labiekārtošanas darbus, kā arī trīs dienu mērķtiecīgas nodarbības keramikas darbnīcā pieredzējuša meistara vadībā.
Saņemtais ziedojums būtu ilgtermiņa ieguldījums, kas ļautu optimizēt dienas aprūpes centra keramikas nodarbību
telpu.

Biedrība "Speciālo palīglīdzekļu parks"

894.00

Projekts paredz izveidot palīgu tehnisko palīglīdzekļu lietotājiem - rakstisku lietošanas un drošības instrukciju izstrādi
un izgatavošanu. Ikdienā strādājot ar lietotiem tehniskajiem palīglīdzekļiem no dažādiem ražotājiem, tiem nav
atbilstošas instrukcijas, kas liedz pareizi lietot tehniskos palīglīdzekļus.

Biedrība "Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem"

19 999.92

26 bērni, jaunieši ar invaliditāti, kustību traucējumiem un vismaz 52 ģimenes locekļi 10 mēnešus piedalīsies
multidisciplinārā rehabilitācijas programmā “Redzēt plašāk, varēt vairāk!”. Programmas aktivitātes ir veidotas tā, lai
bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem iemācītos paskatīties uz savām problēmām un ar tām saistītajām ikdienas
aktivitātēm no cita skatupunkta, mācītos problēmas risināt apzināti un radoši, tādējādi pilnveidojot savas iemaņas un
zināšanas.

Fonds RAMPA A

6000.00

Fonds “RAMPA A” sniedz atbalstu 99 Latvijas teātra vecmeistariem, kuri sasnieguši 75 gadu vecumu. Projekta ietvaros
labdarības uzvedums “ES ESMU” notiks jau 5. reizi (Mūzikas nams "Daile", 12. jūnijs), lai iegūtu lielāku rezonansi un
atbalstu ne tikai no jomas pārstāvjiem, bet arī citiem māksliniekiem, uzņēmējiem. Tas ir brīdis, kad satikties,
socializēties ar saviem bijušajiem kolēģiem. Pasākuma koncepts ir vienā uzvedumā apvienot divu mākslas veidu
pārstāvjus - aktierus un mūziķus.

Servisa suņu biedrība TEODORS

4590.00

Projekta ietvaros tiks organizētas apmācības un profesionālo iemaņu treniņnometne servisa suņiem un viņu
turētājiem (redzes un kustību invalīdiem).

Hroniski slimo bērnu draugu biedrība "Sūrābe"

4363.61

Hroniski slimo bērnu draugu biedrības "Sūrābele" administratīvās kapacitātes paaugstināšanas ietvaros tiks izveidota
mājas lapa. Projekta ietvaros biedrības biedriem tiks organizēta nometne un radošās darbnīcas.

5 organizācijas no Zemgales īstenos projektus 25 449.22 eiro apmērā
Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs "Saspraude"

7731.00

Jauniešu izglītības un iniciatīvu centra "Saspraude" viens no mērķiem ir sociālās atstumtības mazināšana un lietderīga
brīvā laika pavadīšanas veicināšana. Projekta ietvaros tiks organizētas izglītojošas atbalsta grupas vecākiem, vasaras
nometne 7-9 gadus veciem bērniem "Spēļu nedēļa Zaļkalnos" un radošās darbnīcas.

Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība

8668.26

Projekta ietvaros paredzēts sniegt fizioterapeita, ergoterapeita pakalpojumus bērniem un pieaugušajiem ar īpašām
vajadzībām. Tiks papildināts atbalsta centra inventārs, lai novada cilvēki ar īpašām vajadzībām saņemtu nepieciešamos
rehabilitācijas pakalpojumus.

Biedrība Lauku sieviešu klubs DORE

2500.00

Projekta ietvaros tiek organizēta vasaras nometne, kulinārijas festivāls un nodrošināts mantu pieņemšanas un
nodošanas punkts novada sociāli jūtīgām ģimenēm.

Biedrība "Cerību sala"

1550.00

Projekta ietvaros tiks novadītas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem, garīgo un fizisko
atpalicību.

Olaines novada senioru biedrība "Liepas"

4999.96

Projekta ietvaros tiks izveidots amatniecības un mākslas centrs, kas ilgtermiņā radīs iespēju senioriem (arī kopā ar
mazbērniem) aktīvi darboties, radīt mākslas darbus, organizēt izstādes, apmeklēt meistardarbnīcas.

4 organizācijas no Latgales īstenos projektus 21 938.33 eiro apmērā
Sociālo brīvprātīgo biedrība ODIN/VITA

2630.00

Projekta ietvaros dienas centrā "Saskarsme" pensijas vecuma cilvēki varēs piedalities dažādās aktivitātēs, radošajos un
izglītojošajos pulciņos, socializācijas pasākumos, kā arī piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā.

Biedrība ,,Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs"

5157.00

Projekta ietvaros tiks organizēta divu nedēļu vasaras nometne 42 daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu bērniem no Rēzeknes
novada. Nometnes noslēgumā tiks organizēts “Ģimenes festivāls”.

Biedrība "Mūsmājas"

2034.00

Projekta ietvaros tiks organizētas izglītojošas un praktiskas nodarbības pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un
aktīvam dzīvesveidam. Nodarbībās senioriem ar ierobežotiem finanšu līdzekļiem būs iespēja socializēties un apgūta
jaunas prasmes.

Latgales Reģionālais atbalsta centrs "Rasas pērles"

12 117.33

Projekta ietvaros tiks organizēts atbalsts grūtniecēm un personām ar bērnu līdz 3 gadu vecumam, īstenojot apmācību
ciklu par bērnu emocionālo audzināšanu., kā arī sniegt emocionālu un medicīnisku atbalstu grūtniecības noslēguma
posmā.
Bērniem ar uzvedības traucējumiem tiks nodrošināta smilšu terapija.

